
 

 

 

 

LIITE 

NUORTEN EUROOPPALAISEN KAARLE SUURI -PALKINNON MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT 

VIRALLISET SÄÄNNÖT 

 

I ARTIKLA – KUVAUS 

Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät vuosittain 

Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon. 

 

II ARTIKLA – PALKINNON TAVOITE 

1. Palkinto myönnetään 16–30-vuotiaiden nuorten toteuttamille hankkeille poikkeuksellisen 

merkittävistä saavutuksista seuraavilla aloilla: 

a. ne edistävät keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti demokraattisten 

arvojen pohjalta (näitä arvoja ovat esimerkiksi ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 

tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen) 

b. ne edistävät yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota 

c. ne kannustavat muita Euroopassa asuvia nuoria osallistumaan demokratiaan 

d. ne tarjoavat käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä 

yhteisönä. 

2. Hankkeet voivat koskea esimerkiksi nuorisotapahtumien, kuten vaikkapa nuorisovaihdon, 

simulaatiopelien, poliittisten nuorisofestivaalien, näyttelyjen, koulutuksen, verkkohankkeiden tai 

vastaavien toimien, järjestämistä. 

 

III ARTIKLA – KELPOISUUSVAATIMUKSET 

1. Hakijan on oltava 16–30-vuotias hakemuksen jättämispäivänä. 

2. Hakijan on oltava joko jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen tai kolmannen maan kansalainen, 

joka oleskelee laillisesti unionin alueella hakemuksen jättämispäivänä. 

3. Hakija voi olla 

a. yksityishenkilö tai 

b. yksityishenkilöiden ryhmä tai 

c. järjestö. 

4. Jos hakija on yksityishenkilöiden ryhmä tai järjestö, hakemuksen jättää ryhmää tai järjestöä 

edustava vastuuhenkilö. Kyseisen vastuuhenkilön on täytettävä III artiklan 1 ja 2 kohdan 

vaatimukset. 

5. Hanke voi olla joko kansallinen (eli se toteutettiin/toteutetaan yhdessä jäsenvaltiossa ja sen 

kohteena olivat/ovat kyseisestä jäsenvaltiosta kotoisin olevat osallistujat) tai kansainvälinen (eli 

se toteutettiin/toteutetaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ja/tai sen kohteena 

olivat/ovat useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta kotoisin olevat osallistujat).  



 

 

6. Hanketta voi esittää ainoastaan jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Jos hanke on kansainvälinen, 

hakemus on jätettävä jäsenvaltiossa, joka liittyy hankkeeseen läheisimmin. 

 

IV ARTIKLA – POISSULKEMISPERUSTEET 

1. Seuraavanlaisia hankkeita ei hyväksytä Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon 

kilpailuun: 

a. suunnitteluvaiheessa ja aivan toteutuksen alkuvaiheessa olevat hankkeet, joista ei 

ole vielä saatu tuloksia hakumenettelyn alkaessa 

b. unionin toimielimissä tai Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiössä 

työskentelevien henkilöiden esittämät hankkeet 

c. akateemiset opinnäytteet ja julkaisut 

d. hankkeet, joille jokin EU:n toimielin, elin, toimisto tai virasto on jo myöntänyt palkinnon  

e. aiempien Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon kilpailujen eurooppalaiset 

voittajat 

f. toiminnot, joiden ensisijaisena tavoitteena on tuottaa voittoa 

g. valtiollisten järjestöjen toiminnot. 

2. Yksityishenkilöt, yksityishenkilöiden ryhmät tai järjestöt, jotka on lainvoimaisella tuomiolla 

todettu syylliseksi rikokseen, eivät voi osallistua kilpailuun eivätkä saada palkintoa.  

 

V ARTIKLA – HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN  

1. Kilpailuun voi esittää hankkeita EU:n kaikilla virallisilla kielillä tarkoitusta varten varatun 

verkkolomakkeen avulla.  

2. Tarkempia tietoja hakemusten jättämisestä annetaan hakuilmoituksessa, joka julkaistaan 

Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon verkkosivustolla. 

3. Hakemusten jättämisen määräaika on periaatteessa 1. helmikuuta. Euroopan parlamentti voi 

muuttaa hakemusten jättämisen määräaikaa parlamentin kalenteriin ja mahdollisiin 

erityisolosuhteisiin liittyvistä syistä. 

 

VI ARTIKLA – ARVIOINTIPERUSTEET 

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein: 

a. Näiden sääntöjen II artiklassa esitettyjen palkinnon tavoitteiden saavuttaminen. 

Tuomaristot tarkastelevat tässä yhteydessä hankkeen toteuttamiseen osallistuneiden 

nuorten määrää ja kohderyhmän tavoittamista.  

b. Huomioon otetaan erityisesti hankkeet, joissa on kansainvälinen ulottuvuus ja joiden 

eri vaiheisiin suunnittelusta aina niiden toteutukseen osallistuu useamman kuin yhden 

jäsenvaltion nuoria. 

c. Hankkeen luovuus ja innovatiivisuus ja omaperäisten aloitteiden tarjoaminen. 

 

VII ARTIKLA – VOITTAJIEN VALINTA 

1. Kunkin jäsenvaltion kansallinen tuomaristo valitsee kyseisessä jäsenvaltiossa esitetyistä 

hankkeista parhaan.  

2. Eurooppalainen tuomaristo valitsee kansallisten voittajien joukosta kolme eurooppalaista voittajaa 

– parhaan, toiseksi parhaan ja kolmanneksi parhaan. 



 

 

3. Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö voivat päättää, 

että yleisöäänestyksellä voi osallistua eurooppalaisten voittajien valintaan. 

 

VII ARTIKLA – KANSALLISET TUOMARISTOT 

1. Kahdesta Euroopan parlamentin jäsenestä ja yhden nuorisojärjestön edustajasta koostuvat 

kansalliset tuomaristot valitsevat yhden kansallisen voittajan kustakin EU:n jäsenvaltiosta. 

2. Tuomaristo pidättää oikeuden olla huomioimatta hanketta, joka ei ole kilpailun vaatimusten 

mukainen. 

3. Jäsenvaltioissa sijaitsevat Euroopan parlamentin yhteystoimistot pyytävät vuosittain parlamentin 

jäseniä osallistumaan kansallisiin tuomaristoihin.  

 

IX ARTIKLA – EUROOPPALAINEN TUOMARISTO  

1. Kahdesta Euroopan parlamentin jäsenestä, Euroopan parlamentin puhemiehestä, kolmesta 

Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustajasta ja kahdesta nuorisoalan 

edustajasta koostuva eurooppalainen tuomaristo valitsee kansallisten tuomaristojen valitsemista 

hankkeista eurooppalaisen voittajakolmikon. 

2. Eurooppalaisen tuomariston päätös on lopullinen.  

 

X ARTIKLA – PALKINTOSUMMA JA -SEREMONIA  

1. Kolme eurooppalaista voittajahanketta palkitaan seuraavasti: parhaalle hankkeelle myönnetään 

7 500 euroa, toiseksi parhaalle 5 000 euroa ja kolmanneksi parhaalle 2 500 euroa. Palkintosumma 

maksetaan pankkisiirtona voittajien ilmoittamille pankkitileille. 

2. Yksi kunkin valituksi tulleen kansallisen hankkeen edustaja kutsutaan Aacheniin Nuorten 

eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon palkintoseremoniaan. 

3. Euroopan parlamentin puhemies ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön 

edustaja luovuttavat palkinnot eurooppalaisille voittajille. Voittajat saavat osana palkintoa kutsun 

vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin). 

 

XI ARTIKLA – TEKIJÄNOIKEUDET 

Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö pidättävät oikeuden 

jäljentää toimitettua aineistoa esittelyä, tiedotusvälineitä ja toimintansa tunnetuksi tekemistä varten. 

XII ARTIKLA – VASTUU 

Kilpailun järjestäjä ei vastaa odottamattomista olosuhteista johtuvasta kilpailun ja/tai 

palkintoseremonian peruuntumisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. 

 

XIII ARTIKLA – SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 

Osallistujan katsotaan hyväksyvän nämä säännöt kokonaisuudessaan osallistuessaan kilpailuun. 


